
  
När Du beviljats insats från Älvsbyns kommun ska Du lämna uppgifter om Din ekonomi till kommunen 
för att en korrekt avgiftsberäkning ska vara möjlig. Avgifterna regleras i Socialtjänstlagen kap. 8 och 
genom beslut av kommunfullmäktige. 

 
Fyll i blankettens fram- och baksida noggrant och skicka tillbaka blanketten inom 10 dagar till 
ÄLVSBYNS KOMMUN, Svarspost 950 073 400, 942 20 ÄLVSBYN. (Du behöver ej betala porto om du 
uppger Svarspost 950 073 400 på kuvertet).  Insatser debiteras upp till maxtaxan tills dess att korrekt 
ifylld inkomstförfrågan är kommunen tillhanda. Glöm inte att skriva under inkomstförfrågan.  

    Du kan istället för att fylla i denna blankett välja att lämna inkomstuppgifter genom Älvsbyns    
    kommuns E-tjänst. Du hittar tjänsten på Älvsbyns kommuns hemsida; 
    Omsorg och stöd  > Äldreomsorg > Avgifter.  

För- och efternamn, sökande Personnummer 

 För- och efternamn på maka/make eller den du delar   
 hushållsgemenskap med 

 
 

Personnummer 

Gatuadress Telefonnummer 

Postnummer Ort 

Om Du inte vill redovisa inkomster och boendekostnad behöver du EJ skicka in blanketten. Detta 
innebär att avgift enligt kommunens taxa debiteras upp till maxtaxan. 

 
Jag önskar en blankett för autogiro, blankett skickas hem till Dig       Jag har redan autogiro 
 
Jag önskar E-faktura; Ta kontakt med din bank.  
 
Medlem i Svenska kyrkan             Ej medlem i Svenska kyrkan 
 

INKOMSTER – Här lämnar du uppgift om dina inkomster/pensioner 
Avgiftsberäkning sker på hushållets totala ekonomi och därför behöver vi uppgift om båda parters 
inkomst. Uppgift om pensioner finns på de pensionsbesked som skickats ut med post i januari detta år. 
Lämna endast in pensionsuppgifter från andra pensionsutbetalare än Pensionsmyndigheten. 
(Kommunen får uppgift från Pensionsmyndigheten automatiskt, så dessa behöver inte uppges). Du/ni 
kan ha pension från andra bolag än de som är uppräknade nedan. 

Pensionsbolag Sökandes inkomst 
före skatt/månad 

Medsökandes 
inkomst före 
skatt/månad 

Allmän pension Behöver inte fyllas i. Uppgift hämtas från 
Pensionsmyndigheten 

Tjänstepension ex. KPA, SPV/SPP   

Tjänstepension från AMF   

Privat tjänstepension ex. Alecta   

Övriga skattepliktiga pensionsinkomster   

Livränta, skattepliktig   

Pension från utlandet som beskattas i Sverige   

Pension från utlandet som inte beskattas i 
Sverige 

  

Ränteinkomster 2021-12-31 se 
årsbesked från Din bank 

  

Annan varaktig inkomst ex. lön, 
inkomst från näringsverksamhet 

  

Inkomstförfrågan för beräkning av avgift 

https://www.alvsbyn.se/omsorg-och-stod/
https://www.alvsbyn.se/omsorg-och-stod/aldreomsorg/


BOSTADSTILLÄGG/BOSTADSBIDRAG 
Bostadstillägget är en del av pensionssystemet och kommunen uppmanar Dig att söka bostadstillägg 
från Pensionsmyndigheten. Har Du sökt och fått avslag har du skyldighet att lämna in en kopia på 
beslutet till kommunen. Kommunen debiterar för Din insats upp till maxtaxan tills dess att information 
om Pensionsmyndighetens beslut har tillkännagetts kommunen. Beviljas Du bostadstillägg meddelas 
kommunen via Pensionsmyndigheten/Försäkringskassan. 

 
Ansökan görs hos Pensionsmyndigheten 0771- 776 776 om Du är 65 år eller äldre och 
hos Försäkringskassan 0771-154 154 om du är yngre än 65 år. 

 

Jag/vi har ansökt om bostadstillägg/bostadsbidrag från Pensionsmyndigheten/Försäkringskassan   
 och fått avslag. Kopia av beslutet bifogas som bilaga. 

Jag/vi har sökt bostadstillägg/bostadsbidrag från Pensionsmyndigheten/Försäkringskassan men    
ännu inte fått något beslut. 

Jag/vi har inte sökt bostadstillägg/bostadsbidrag hos Pensionsmyndigheten/Försäkringskassan. 
Kommunen debiterar avgift utan reducering.        Skicka blankett för ansökan 

Jag/vi har beviljats bostadstillägg.  
 

 
 
 
 
BOENDEKOSTNAD 
Din boendekostnad påverkar avgiften då den räknas till utgifter som Du rätt att behålla medel till när 
avgiften beräknas. El medräknas inte i hyran då den ingår i de dagliga utgifterna. 

 

Hyresrätt 
Uppge Din hyreskostnad per månad nedan. 
 

Hyra/avgift kronor per månad 

 

 
Bostadsrätt 
Uppge månadsavgiften samt uppgifter om nettoränta för eventuella lån där bostaden lämnats som 
säkerhet. El medräknas inte i boendekostnaden. Uppgifterna ska styrkas. 

Hyra/avgift kronor per månad Boyta (kvm) Månadsavgift 

Ränteutgifter för lån/år (ej amortering) 

 
Villa/radhus/tvåfamiljshus 
Till boendekostnaden medräknas uppvärmnings-och driftskostnader enligt fastställd schablon 
beräknat på boytan. Uppgift på fastighetsavgift och nettoränta för eventuella lån där bostaden lämnats 

som säkerhet, ska lämnas. Uppgifterna ska styrkas. 
 
Taxeringsvärde Boyta (kvm) 

Fastighetsbeteckning Hyresintäkt för lägenhet 2 om tvåfamiljshus 

 

Avgiftshandläggarens anteckningar Månadskostnad 



    Särskilda kostnader 
Har du utgifter för fördyrade levnadskostnader har Du möjlighet att ansöka om ett högre 
minimibelopp. En sådan utgift är kostnad för god man, underhållsstöd till barn, hemmavarande 
barn. 
Exempel på andra skäl till fördyrade levnadskostnader: 
 

• Specialkost på grund av medicinska handikapp 

• Kostnader för rehabilitering/habilitering som inte ersätts av handikappersättning eller annat bidrag. 

• Fördyrade kostnader för livsmedel/kost som inte är biståndsbedömd. 

• El-kostnader för medicinsk utrustning i hemmet.  

 

Utgiften ska vara varaktig (minst 6 månader och uppgå till minst 200 kr/mån) 
 

Jag har god man/förvaltare. Arvodesbeslut och registerutdrag om ställföreträdare bifogas 

Jag har hemmavarande barn under 21 år. Barnets personnummer………………………… 

Jag vill önskar blankett för ansökan om individuellt tillägg för andra fördyrade levnadskostnader 

 
 

Fullmakt 
Nedanstående person ska för min räkning ta emot faktura och avgiftsbeslut och har fullmakt att agera i övrigt med 
frågor som berör mina avgifter. 

 

Förnamn och efternamn 

Gatuadress Telefonnummer 

Postnummer Ort Mobiltelefon 

 
 

 
Underskrift 
Jag försäkrar på heder och samvete att uppgifterna är riktiga och fullständiga. Jag är medveten om att jag 
är skyldig att meddela ändrade förhållanden som kan påverka min avgift. 

 

Datum Sökande 

Datum Make/maka/sambo 

Datum Behjälplig vid upprättande av inkomstförfrågan Telefon 

 
 

Blanketten skickas inom 10 dagar till: Behöver du hjälp eller har du frågor? 
Ring avgiftshandläggare, 
telefon 0929-172 16  
Teltid: 10:00-12:00 

ÄLVSBYNS 
KOMMUN  

     Svarspost 
950 073 400 
942 20 ÄLVSBYN 



 

Information om behandling av inhämtade personuppgifter 

 
Älvsbyns kommun värnar om Din personliga integritet genom att behandla Dina personuppgifter i enlighet med 

dataskyddsförordningens (GDPR, 2016/679) bestämmelser. 

 

Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för Älvsbyns kommun. 

 
Vi behöver inhämta uppgifter om Dina ekonomiska förhållanden för att kunna debitera rätt avgift för den insats Du 
har beviljats. Behandlingen av personuppgifterna är nödvändig som ett led i den myndighetsutövning som 
avgiftshandläggning utgör (art. 6.1 e Dataskyddsförordningen). 

 
Dina personuppgifter raderas när de inte längre är aktuella för ovan nämnda ändamål, dock senast efter 5 år. 
Uppgifterna behandlas av ansvarig tjänsteman inom Socialtjänsten. 

 

Älvsbyns kommun har ett dataskyddsombud vars uppgift är att tillvarata de registrerades rättigheter genom att 
verka för att personuppgifter behandlas på ett lagligt och korrekt sätt inom kommunens verksamheter. 
Dataskyddsombudet kan kontaktas via e-post dataskyddsombud@alvsbyn.se och telefon 0929-171 51. 

 
- Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter som rör Dig och som behandlas för ovan angivna syften. Du 
har också rätt att begära registerutdrag som beskriver hur olika kategorier av personuppgifter behandlas. 

 
- Du har rätt att begära rättelse av felaktigt registrerade personuppgifter. 

 
- Du har rätt att invända mot och begära begränsning av behandlingen av Dina personuppgifter. 

 

- Du har rätt att begära att Dina personuppgifter skall raderas om Du anser att Älvsbyns kommun behandlar 
uppgifterna lagstridigt. 

 
- Du har rätt att framställa en begäran om att Dina personuppgifter skall flyttas till en annan huvudman/myndighet 
(till exempel en annan kommun). 

 
Om Du vill åberopa dina rättigheter enligt ovan, ber vi Dig fylla i en ansökan antingen på kommunens hemsida 
eller vid receptionen i kommunhuset. 

 
Om Du anser att Älvsbyns kommun behandlar Dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen, har Du 
rätt att lämna klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet i dataskyddsfrågor. 

mailto:dataskyddsombud@alvsbyn.se

